
NORllB,ORG IDflÆ TSFORENING

Q~I:i~g~~JfOR2!M~INQEN afholdtes søndag den '24/11 på ho-
tel UNION. Til dirigent valgtes V.Lund. Formanden G.V.
Hansen kom i sin beretning ind på 10 års jubilæet, som
i1r"',\nlundeblev nogen succes; ligesom han gav udtryk
fo~! at når vi i dag i foreningens 10. år ser tilbage,
må vi erkende - at vi faktisk ikke har haft megen suc-
ces, ej heller nået meget videre end da man startede
for 10 år siden . .,..Måske rent bortset fra baneforhold-
ene, som nu synes at blive løst, skønt det nye anlæg
tidligst kan tages i brug i 1965. Endvidere har kommu-
nen stillet to lokaler i skolen til rådighed, hvorved
spørgsmålet om eget klubhuq også synes løst. Angående
et lysanlæg på baner,rieve,dskole,n, er der rettet hen-
vendelse til byrådet. ,Svaret herpå foreligger endnu
ikke. Med hensynttl ~ålspø~gsm~let, er der udarbejdet
et nyt 'forslag d~r e~ godkendt af foreningerne, og nu
ligger til godkendelse ved myndighederne. '
Der ud over gB:Y formanden et resume' over hvad der var
sket i årets løb.'0konomisk var det g~et nogenlunde
godt. Resultatmæssigt knapt så godt. Dog fremhævedes,at
Drenge Ks kredsmesterskab ,og Puslingenes Sønder jyl-
lands mesterskab ~ fodbold ikke kom som nogen overra-
sk )'Se,idet de sammen med lederne havde vi st både vil-
je Dg evner til, at opnå noget. -- Badminton har haft
så stor en tilgang, e.t det begynder at knibe med til-
strækkelig tid. Bordtennis derimod har både tid og
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'v,' "'" I,SAIvIMBNSJ.JUlrNING?EWfH.epU:pkt
på-programmet-var behandlin-
gen af et indkommet'~orslag~
der havde til, formål- een ,
gang for all e at få afgjor't:,
om der skulle .?)i,~eller, )~~
!i~~ ::n sammensl u tningmea.
Havnbjerg idrætsforening. Der
blev talt både for og imbd, '
hvorefter der blev foretag~t
en skriftlig afstemning6~
der skulle indkaldes til en
ekstraordinær generalforsam~
ling desaYlgående. ,
Efterhånden som stemmesedle~
ne blev'læst op, udløst~$~ ~
spændingen imidlertia, 6~d~t

NORDBORG - ..rLF; 5.1473" ~ sto~ sn~r,,:tkla,rt.',at,'d~rva,:,r.' .. fle~t 48J-stemmer,nemllg 24
r..t==",.~m~~.;;;.~ .:,'l!: ,'mod 15 ja-stemmer.",

Alt i b~ændsel, bygningsartikler;;,

trælast og støbegods

Sport- og comping-o.rtikler

J)ANSK SVENSK Sl'AAL A/S
"J. NØrrelykke

Storeaade 35 • 11f. 5 1443
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Til sl'ut rettede formanden en
tak til Holm, Pøl og Nor-dborg
kcrnmune r ,_II SPORTEN II s annoricø-
ror; udva1gsmedl emmer samt,'
'ål1\3:: der har ydet en "positiv"
indsats for N.I.F. :i 1963.:

. ~; "'
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HOLM - FÆGTEBORG. En afstem-
nlng-om-,-hvllket-stadion man
[-)kull~beriytte i næste s: )'Jn,
gav'tll resultat,at 33 s~cm~
te for Holm og 7rfdrFægteb.
Fork1aringen herpå må søges
i, 8. t man i sids te sæson var

'udsat for, at kampe .de r var
henlagt t i I>FægtEiborg - flere
gange på grund af regn al1i~
geve I: blev flyttet til Holm,
hvi1ket gav anledning til for-
sinkelser og ekstra be~vær.
Desuden er det oetydelig let-
tere, at tilrettelægge kampe
y, år man er, al ene om banen.,

**-**~,-*****
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1673

Pa§~~~~~ Kapital kr ....1673'
n: -j('********* I fFr~~'f

ALG~}.2QLTAT~BNE lader vi 0- . ;:~tin:nS!!:ll .
ersigten. på de ~ølgende Si-/ <\1k~t~~f
er fortælle- om.Hæng overs:ig-

ten op :for .evt . senere brug. Kontoret j Langesø 51615 ••

l.M!~ "'lI:fQlC •• ~~.zw--e_WW~~~~""""~~~)l'.l:IC1&11W""Ø'lIf"" _ere"'f':~1ØU,~",lIIMor.;x.wo.'~ii'.~ar;.T~~'fu~"l~'·pi;.~makva Iltet €·r i
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C"dl.. '7uJ. ,(.\), ».
BBQIT'§KABJ~1 bl ev forel agt af
kass(;reren H. Chr.,Rasmussen.
D!O'1 re'g"1s1T'"'oo,a0ret InI'2, f'o r-ri Q'o:;,••.."'.- .i ,l.~. 1._ I c.: .•• -.1_ _ -,-ot::

generalf! blev 1agtorn ~il
at gå fra 1/11 -' 31/10, inde--
holdt dette regnskabsår kurt
10 mån eder, somt s t or e træk
gav følgende restiltater:
Kroner ..~ i ,Ind UdKassebeh: 1/1.63-:---:-742-----
Fodbold 5163
Badminton 590
Bor~ennis 1566
Spa ~n 3490
Forenirigeri 4177
Hævet i spareks. '595

16923--15702
Kassebeh.3:1/10.63 1221
Balance I§§g}==~6§g}

,STATUS------

7260
1508
1628

620
4686

Aktiver:
Kassebeh. pr. 31/10.63
Sparekassekonto ,: '
Beholdn.l/l.63 1036

hævet)595
441

+ renter '11
Beholdn.31/10.63:----

1221

EFTER KAMPEN VI SES
HOS LAURA OG ORES

Hotel Union
Nordborg - Tlf. 5 1770
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kan beses og prevekøres hos

HANS W. PETERSEN & søN
Storegade 2 - Tif. 5 15 15

et: c# '= - t ='

- Deres Frisør
fen

Dame&Herre salon
~toregade'49, Tlf. 51648

- exam.

optiker-

Prøv den kendte

Nordborg ~-iOK I ~<AFFt;:,

Side 5.
OVERSIGT'over BESTYRELSE - UDVkLG 0;7. TR.'EI'rFHE'mv m , -BES~YRELSEN:---------------~--------------------'-c---':::'-
Forman:'(f--:'--'GunnarV. Hansen Hypevej 22,Lanf!esø
Næstform: Rasmus Clausen Apotekerv.14,
Kasserer: C. J. Christensen Th.Br.vej 80,
Sekretær: Harry Bock Storegade 17,
Medlem Chr. Jørgensen Drejøvej 13,Kirkeby
Suppl. Peter Clansen ,Holm
FODBOLD SPIJ.JLEUDVALGET:-----------------------Formand : Jørgen Petersen
Næs tform: Val ther Lund.'
Medlem : Mimi Clausen

Nordborg,
"

Løkken 18,
Tlf. 51491,Dyvig
Apo t eker-v.14,

KQ12J20L12_=_EP ÆI:æ~:cmY!~Q:;. )
Formand : Hasmus Clausen
Næstform~Helge Zimmer
Medlem Viggo Nielsen
Medlem '.'Tb C'lauae n

.' ) , "

Apotekerv.14,
'.'11 l',"
K:i.rkegade15,

,Holm

1\.T _ .. , .::1' __ ,. -. ,....'.
l.'VL U.uUJ. C

11

"
11

FODBOLD - TRÆNERE:Sen=yngI:-'""':Tlio1'vald Hasmus sen
(Juniores: ,K.IL Kristiansen
Drenge Ben t BI ank
Drenge Hans Jørgepsen
Puslinge: Chr. Løbner

Apot ek erv .12,
ThUrøvej 25,Kirkeby
Th.Br.vej 33,
Søvang ,Søvang
Uldbjergg.14,Tlf.51918

URE OG OPTIK - .GULD OG SØLV
Tit 50015 - Nordb~rg BADMINTONUDVALGET :______________ •••Formand ':'.HermIng-Klyhn

N~~tform: Gunnar Teute
M&dlemJørgen Jensen
Medlem Annelise Jørgensen
Medlem Birthe Ranser

, ,

VAD'VASK ~,Tøe VA$.K
RULLEVASK,

,\&,
REKORD VASK ~~

il

il'~6

Tobakanbefaler sig med alt i

i! ,Ugebl'adeog aviser

II Dansk Tipstieneste
Dansk t:ræmietieneste'

o. t~ørgnOi"
Telf. 5 12 79

"

Nordborg • Tele. 5 1625

" VINE OG DELIKATESSER

Kpbm!'md "'!JVn~It::'leL(m
"
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Th. Brorsensvej 46 - Telf. J 11 09

"
"

Nordborg'~--~------------------~ca,
"
"

Holmgade
Kirkev.
Sønderg.
Drej0vej

,R;~TJvej

31,
31,

9,
13,Kirkeby'
22,Langesø

BORDTENNISUDVALGET:
Form~nd-:-Chr~-Jørgensen
Næstform: Gunnar Rasmussen

De ringer - vi henter og bringer! ~ff d '] G
_ ••••IIiiiiiiio:--- ••••--------lI.i.le "em : -unnar- Hansen

v/Helga og Svend Jacobsen
l-IoIDlgade 6 • Nordborg - Telf. 5 12.3C

- Man køberdet hos
f;': t~ ~ER

KØBMAND
SroreQ de 77 a

tlf. 51144,_

,REVISIONEN:
Medlem -:-O.Gerlach Jørgensen Storegade9,'I'1f.51618 "
Med]em : Hans Fr. FyTtsk Holmgade 32, TIf. 51103 "
Oversi te' f t ,,' 6' ,C·',..·," Ig ,n Ol' sæt-ter si de . . .

13,Kirkeby Nordbor
,Havnb j . "

.22,Langesø "

Drejøvej

Rypevej

IDRJETSFONDET;:3SA~aARBEJDSUDVALG':1\IedI"em--: Ir:--J-:--Jermer--------T'h. Br .ve j
1\180.1 em : Gunnar Hansen Rypeve j ,

6 ,TIf .5,0051
22,IJang.esø

, '

l! --'&I:ITETSr4øBLER"._- _._-

~

så

Tonny
PO~~5'~6~~

"
"

Storegåde 48 -

TIf.51931

"
"



J:ilJADUDVALGE:T:·..._..,..". __._._-----_._-~-
Redaktør: V. Skov

~rh. Br o r-aonsve j
Chr, Jørgensen
Drn jøve j 13,Ktrke by.
B'i. r-t h e Hans en
Rypevej 22,Lartgesø.
Mimt Cl ausen
Apotekervænget 14.

Ttl,oplysntng for udvalgene
gøres opmærksom på, at d~i-
følge foreningens love, må
supplere sig efter behO~)

.)E-*********
I~J2K.QMN~_~OR§~AG:Et forslag
om at oprette en nygruppB
medlemmer kaldet "passive med-

=•••• u__ ~ lemmer m. stemmeret", gik i ud-
v~lg. Det samme skete med et
forslag om at lade al måned-
lig kontingent betale forud

. kvartalsvis pr. giro.
Et forslag om at fastsætte Stillingen i stoTkredsen:
kontingent efter alde~blev Egernsund-4k~-M2S=13-8-Point
ved taget, og følgende takster Skel de S 24-23 7 "
vil f'r-e mt i dLg blive anvendt. IToftlurid 4 20-15 4 "

______________ .•.•..,__...._-1 Puslinge: under 12. år 10 kr. lå Flyvestat. 4 17-23 4 li'~~'lr~ko't_ ~Dre~ge : 12-14 år 10 kr./å Nordborg 3 18-14 4 "ru" \\j.!.l ~_'""::-:.~_. ,__ I: .Jun i or-e s : 14-16 3.1' 10 kr./å Graasten 4 18-21 3 II

~~ ---'>, \ __ • _". =: _,' Ynglinge: 16-18 år 8x3kr. . Rødekro 4 .1 7-20' 3 "
SA ::i{ij). ;: ••:_:;;.J..s~.;-. Seni?res:over 18 år 8:xr5(3/'.' Hav:rh.jE?rg 5 21-2·5 3 "

'\'ft:I}J1 Lær Lt ng e og skoleelever o "ler Bol'" Jslev3 13-18 O "
18 år vil indgå under yngl. To af holden~ skal rykke ne~

r~. BOVSENS KØRESI(OLE Medlemmer der dyrker flere i- .me n da der mangler mange kam-
NOll'dhorg _ Telefon 50096 drætsgrene be tal er 1/2 gang peendllu kan der ske meget

__ OK •• "'._, __ u••• •••••• """"'konti~gent ekstra. linden tUTnertngen slutter.
Yderllgere blev det vedtaget r A hoJdets resultater:
~t "S~ORTEN"s anl?-0neører au- . Skelde--=-Nordborg:-:--:-. 5, S'

omatlsk er paa s i ve medlemmer! I', Graasten- Nordborg .. -.. 6 - 6
Formanden G. V.Hansen afslut- I 'Sønderb.- Nordborg .... 7 - 7

I~ede g~ner~lfor.sa.- ml inb.~en., og ~..' ~._.hQ.1Qet'§'_I~.§.~1ta.:t~I":'
Storegade 4, Nordborg, tlf. *51426 v~~rYkte hab om, . ~tt Vl a~l~ ~ HQstTwpskov-Nordborg,. 9 _. 3
,md (id nyeste i ~rammOfmll)!ader It· godt sarnarbeJBe og ;Jll~e i..Volle~.'up-· Nordborg" .. 5 - 4

"" ')~ fjernSj'll . ll. at gøre vo r t bJedste"m.a·t- J. IEnsteCL - Nor,;dForg 7 - 6
• Avnbøl - Nordoorg ~9 2--_._~--

-;\

3 mands betjening
H. P. Jensen & Søn

Dame- og Herrefrisør

3toregade 41 - Nordborg -Telf, 5 14 17

»~-~~~
Nordborg - TH. 5 17 SO

Alting i Eliing

Storegade 30-32
Tlf. Nordborg 5 15 40

MedIem

MedIem

Med1em

te v·ær e m(~d :st1 a ekab 8
J
1
eningen fremskridt l7<'3. d omene ar-,

lie "t~ '.k ()L)---

I A~l?I'§'_EQK!~YIN;Q~g~~.
Senio~ l. Hans Nieolajsen

·,Hans-·,J.essen
Carlo Meyer
Hans J. Strnek
Bjarne Nielsen
Leif Ztmmer .
Finn Christensen
Jan Dybsø
Peder ral do t c~d

og

.~".

Se1'lior 2.
SeniOr 3.
Ynglinge.
Juniores.
Drenge A.
~DrE )e B.
Pus.i. l .
Pusl. 2. Per Dybsø

*****-)E--J(-***->i'*
INDENDØRSFODBOLD.
Stoi'kreds'en:----.,--~
Rødekro--:--=-·Nordborg .... 6 .- 4
Skel de - Nordborg .. ~.3 - 6
Nordborg- Graasten .... 8 - &

FORFRISKJSfINGEN
nyder vi i
"M0LLER'S"c'"A"f.'; ..A.....'el~"l~a". . .. . '(lJi (J .P L! '. - .~, ::r'

.' .. .";;;" ~ i·l" Ci.-(, ••••



tndeh.: }. H. JeM:n
"NORDBOllG )..

Tlf. 50070

-------------------------------------------- ..-._-----.VllBORDTENNIS: 350 kampe blev afviklet ved SI's jubilæ-
umsstævne i Sønderborg. Vi deltog med 6 mand,hvoraf
Ulla Fynsk opn3.ede en 3. plads i Dame jun; B. Udmærke t~

SkeIde gymnastikf.har inviteret til stævne 2.ju-
ledag i SkeIde skole, hvor vi også vil deltage.
Nordborg bordtennisafd. afholder sit ~rlige stæv~ d.
12 j anua r . Der udsendes indbydelse til ca. 35 forenin-
ger i både Nord - og Sydslesvig i denne uge.

*****************
BADMINTON: Klubmesterskaberne afholdes l. og 2.febru-
ar:~ærmere oplysninger i næste nummer! Resultater
for badminton og bordtennis udeladt gr. plad~mangel.

*****************
14~DDELE~§;§_l..!..Bestyrelsen gør opmærksom på, at sko-
lens lukketid kl. 21. 50 skal overholdes. Såfremt man
ønsker at benytte skolens lokaler efterdett-e tids",,-
punkt, SKAL der søges hos skolen i hvert enkelt til-
fælde, 'Og dispensation gives gives kun nødtvungent.

*****************
MEDDELELSE 2. Straks i begyndelsen af det nye år star-
ter JBU og SI fodboldtrænerkursus. Disse st~ækker sig
over en week-end, og er meget interessante (og gratis)
Skulle der blandt vore medlemmer være nogle der i
lyst at deltage, bedes de venligst rette henvendelse
til bestyrelsen. For første kursus' vedkom~~ndesen~st
l. januar. Glædelig jul!

' .•"ØØI __ ~,. mw-=----------~----~Wk~~.-------------------------****************

En bedre frisure og et smukkere h§.r ..

hosLeij Ellegaard ·man bedst opnår -

AH indenfer moderne
ImRREFillSURER

OJ,t en udstrakt service •

..-~

FERD EFrJSøR Store~ade 30 • Tlf. 501 60


